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Upphandling av korttidsvistelse i form av 
korttidshem enligt 9 § 6 LSS  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att genomföra en ramupphandling enligt lagen om offentlig upphandling för 

korttidsvistelse i form av korttidshem. 

Ärendet 

Tidigare ramupphandling av insatsen korttidsvistelse i form av korttidshem enligt 
9 § 6 LSS löper ut den 31 december 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår 

omsorgsnämnden att upphandla på nytt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Beredning 

Ärendet har beretts av tjänstepersoner från Vård- och omsorgsförvaltningens enhet 

Avtal och marknad och avdelning Myndighet OSN, i samverkan med avdelning 
Upphandling samt ekonom från Uppsala kommuns kommunledningskontor. 

Ärendet om att gå vidare till upphandling bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser sett ur perspektiven för barn, jämställdhet eller näringsliv. 

Föredragning 

Korttidsvistelse i form av korttidshem är en insats enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för 

avkoppling, och att den enskilde ska få rekreation, miljöombyte och stimulans i den 
personliga utvecklingen. 

Vård- och omsorgsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden 2023-02-20 OSN-2022-00498 

  
Handläggare: 

Malin Anger  
Carita Öhman 
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Korttidsvistelse i form av korttidshem ses även som en möjlighet för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättningar att träffa andra i en likartad situation. I detta 
kan den enskilde få stöd/hjälp av personal angående förhållningssätt i nya möten eller 

leksituationer med andra jämnåriga. Korttidsvistelse i form av korttidshem erbjuds i en 
hemlik miljö för barn och ungdomar och beviljas med antal dygn per kalendermånad. 
Verksamhet som driver korttidsvistelse i form av korttidshem ska ha tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). För verksamheter som vänder sig till barn finns 
det lagstadgat krav på registerkontroll av personal samt regler om 

anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. 

I nuvarande ramavtal har nämnden avtal med fyra aktörer; Labanskolan Frisärskola 
AB, Ikasus Frösunda Omsorg, Backen Nytida Enigma och Morkullan Nytida AB. Under 

hela avtalsperioden har förvaltningen endast haft placeringar hos två av aktörerna, 
Labanskolan och Ikasus. Behovet av placeringar varierar över tid. Antal placeringar hos 

dessa aktörer var hösten 2022 16 enskilda personer. Dessa utgör 25% av nämndens 

placeringar. 

Inom nämndens egen regi har vi fyra enheter som kan erbjuda insatsen korttidsvistelse 

i form av korttidshem, dessa utgör i dagsläget 75 % av nämndens behov. Dessa platser 
är inte tillräckliga för att möta upp nämndens behov av platser för korttidsvistelse. 

Då nämnden inte kan tillgodose behovet i egen regi föreslås att genomföra en 
ramupphandling för att ha kapacitet att även fortsättningsvis verkställa insatsen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Den samlade bedömningen är att det är ekonomiskt fördelaktigt att genomföra en 

upphandling i stället för att starta upp ytterligare verksamheter i egenregi. 

Upphandlingen innebär att det inte lämnas någon platsgaranti utan avrop görs då 

nämnden har behov av plats. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2023 

 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund  
Förvaltningsdirektör  
 

 


	Upphandling av korttidsvistelse i form av korttidshem enligt 9 § 6 LSS
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Beredning
	Föredragning
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag



